
PFA Helbredssikring

– din vej til hurtig behandling

Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. 

Heldigvis. Men vi kan alle komme 

til skade eller blive syge. 

Derfor kan medlemmer og deres 

ægtefæller nu kan købe en 

helbredssikring gennem PFA.

Brug livet! 



PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver dig mulighed 

for at blive behandlet hurtigt på hospitaler, klinikker og hos speciallæger.

sygdom er altid ubehageligt for den, der bliver ramt, men ofte går det også ud over fami-

lie, venner og arbejdsliv. derfor er det vigtigt for alle, at du kan komme hurtigt i gang med 

undersøgelse og behandling. Med PFA helbredssikring får du mulighed for hurtig behand-

ling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger.

kontakt PFA, hvis du bliver syg eller får en skade, så hjælper vi dig videre, så du hurtigt 

kan genoptage din hverdag.

PFA Helbredssikring 



Hvad dækker din helbredssikring eksempelvis ikke?

Hvad dækker din helbredssikring?

•  behandling, operation, forundersøgelse og efterkontrol på privathospitaler, privatklinikker 

og hos speciallæger

•  Afvænning fra misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler

• Psykiater

•  kiropraktor og fysioterapeut

•  Akupunktur

•  diætist

•  Psykolog, herunder akut krisehjælp

•  Medicin

•  genoptræning

•  rekreationsophold

•  Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske.

dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. de har altså de 

samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. i dine forsikrings-

betingelser kan du læse mere om, hvordan du er dækket.

•  kroniske sygdomme, som er opstået, før du fik PFA helbredssikring

•  kosmetiske operationer

•  briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling

•  behandling af barnløshed, følger af graviditet og fødsel

•  sygetransport, herunder ledsagertransport

•  Akutbehandling (fx vagtlæge eller skadestuesituationer).

• behandlingsbehov, der er opstået, før du fik PFA helbredssikring

du kan benytte dig af mulighederne for undersøgelse, behandling osv. allerede fra den dag, 

du bliver omfattet af helbredssikringen, dog skal behovet for behandlingen være opstået i 

forsikringstiden. hvis du har tilmeldt dig en frivillig helbredssikring, skal du imidlertid være 

opmærksom på, at eksisterende sygdomme og sygdomme, der er opstået som følge heraf, 

først bliver dækket, to år efter at du har tilmeldt dig. 

PFA helbredssikring koster 1.440 kr. om året i 2011 og 2012.



PFA Helbredssikring til din partner

 

din ægtefælle, samlever eller registrerede partner kan også købe en helbredssikring til 

samme pris som dig. 

du og din ægtefælle, samlever eller registrerede partner kan benytte mulighederne for under-

søgelse og behandling etc. allerede fra den dag, i bliver omfattet af helbredssikringen.

du/i skal imidlertid være opmærksomme på, at eksisterende sygdomme og sygdomme, der 

er opstået som følge heraf, først bliver dækket efter to år.

 

Hvornår kan du tilmelde dig?

Du og din ægtefælle, samlever eller registrerede partner kan tilmelde jer  

PFA Helbredssikring, hvis I er under 65 år. 

Helbredssikringen udløber automatisk, når du/I fylder 65 år.

  



 
 
 Hvis du får brug for din helbredssikring

P F A  h e l b r e d s s i k r i n g

sådan gør du:

*  hvis du får brug for kiropraktorhjælp, er det ikke nødvendigt, at du går til din egen læge først.

normalt kan vi over telefonen give dig tilsagn om, at vi vil dække den undersøgelse og 

det eventuelle behandlingsforløb, du skal igennem. i enkelte tilfælde kan vi dog have 

behov for ekstra information. det er fx tilfældet, hvis du skal have godkendt en opera-

tion.

hvis du får brug for din helbredssikring, kan du ringe til PFA sundhedsCenter på  

70 80 78 70 eller sende en e-mail til sundhedscenter@pfa.dk.

• Undersøgelse og behandling forudsætter henvisning eller anbefaling fra din 

læge.* 

•  kontakt PFA for godkendelse, inden du går til undersøgelse eller får behand-

ling.

•  PFA forbeholder sig retten til at anvise behandlingssted og sørger så vidt muligt 

for at anvise behandlingssted.

• efter behandlingen afregner PFA normalt direkte med behandlingsstedet.


